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Być albo nie być Balta...
wśród marszałków
O tym, że Marek Balt (szef wojewódzkich oraz częstochowskich struktur SLD i były
poseł) będzie się ubiegał o stanowisko wicemarszałka województwa śląskiego w przypadku
przegranej w wyborach parlamentarnych, pisaliśmy już na początku lipca. Żadna to więc
nowina, że temat powrócił. Balt posłem już nie jest, a praca w miejskiej spółce czy w roli
wiceprezydenta Częstochowy pod rządami Krzysztofa Matyjaszczyka (podwładnego Balta
w strukturach SLD) to przecież nie to samo, a z całą pewnością nie ta ranga.
czytaj na stronie 3

Nowy poseł w akcji
To pierwsza, poważna interwencja nowego posła Tomasza Jaskóły (Kukiz`15).
Parlamentarzysta zajął się
sprawą trwającego od kilku
miesięcy konfliktu pomiędzy studentami, a samorządem studenckim i władzami
uczelni.
– Widać wyraźnie, że na
Politechnice Częstochowskiej jest ferowana jedna
opcja polityczna. Chciałbym, podobnie jak studenci, by uczelnia nareszcie została uwolniona.
Znam problemy Politechniki i wiem, że jest tam
mnóstwo nieprawidłowości, zapewne wynika to z
siły matecznika, mam na
myśli środowisko SLD –
mówi Tomasz Jaskóła.
Poseł wystosował do władz
Politechniki list, z żądaniem
odpowiedzi na zadane w nim
pytania.
„W ostatnim czasie zgłosili
się do mnie studenci Politechniki Częstochowskiej, zaniepokojeni sytuacją panującą
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obecnie na uczelni. W trakcie
rozmowy, przedstawili oni
swoje stanowisko i przekazali
szereg informacji dotyczących
w szczególności nieprawidłowości, do których mogło dojść
w trakcie tegorocznych Juwenaliów.
Z informacji które otrzymałem wynika, iż podczas
tzw. „Balów na Gigancie”
mogło dojść do nielegalnego
pobierania opłat za wstęp oraz
szatnię w kwotach z góry narzuconych przez osoby pobierające opłaty, a nie w formie
dobrowolnych cegiełek. Zostałem także poinformowany
o sprzedaży alkoholu na ww.
imprezie.
Z informacji przedstawionych przez studentów wynika,
że podczas tzw. „Balów na
Gigancie” miała również miejsce, dyskryminacja niektórych
studentów poprzez bezpodstawne wyrzucanie ich przez
ochronę z imprezy na polecenie organizatora.
Studenci przedstawili także
problem związany z zastraszaniem oraz groźbami karalnymi, kierowanymi w ich kierunku podczas ww. imprezy.
W związku z powyższym,
działając na podstawie art. 19
i 20 Ustawy o mandacie Posła
i Senatora, wnioskuję do Rektora Politechniki Częstochowskiej o wydanie następujących
dokumentów oraz udostępnienie następujących danych:

* Zgody Rektora Politechniki Częstochowskiej na pobieranie opłat za wstęp oraz
szatnię podczas „Balów na
Gigancie”. Jeżeli owej zgody
nie było, proszę o wydanie zaświadczenia, które w sposób
jednoznaczny to określa.
* Pozwolenia na sprzedaż
alkoholu na tzw. „Balach na
Gigancie”. Jeżeli takiego nie
było, proszę o wydanie zaświadczenia, który w sposób
jednoznaczny to określa.
* Regulaminu imprez odbywających się podczas tegorocznych Juwenaliów na Politechnice Częstochowskiej.
* Wszystkich faktur związanych z rozliczeniem tegorocznych Juwenaliów, zarówno środków wydzielonych z
budżetu Politechniki Częstochowskiej jak i Urzędu Miasta
Częstochowy.
* Pełnego sprawozdania
finansowego ze środków przyjętych od studentów w postaci opłat za wstęp i szatnię na
tzw. „Balach na Gigancie”,
zawierającego informacje nt.
ilości osób, od których pobrano opłaty, uzyskanej kwoty
oraz pełnego rozliczenia tych
środków.
* Zgłoszenia tzw. „Balów
na Gigancie” jako imprezy
masowej.
* Zgody na użycie zadymiacza podczas tzw. „Balów
na Gigancie”.
ciąg dalszy na stronie 5
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Pomóż Wiktorii
Woje, Wódz
i Two (żywo)
Jeśli chodzi o pomysł województwa częstochowskiego, to ja też myślę, a moje
myśli jak małpy skaczą niedościgle. Ogólnie to tak i
owszem, w szczegółach jednak nie za bardzo, a w ogóle
co mnie to obchodzi.
Ujmująco jednakże zabrzmiały słowa pana posła
Szymona Giżyńskiego, wypowiedziane dla „Gazety
Wyborczej”: pójdziemy z
dobrym słowem do gmin i
powiatów sąsiednich niosąc
im naszą ofertę cywilizacyjną. PiS ma z Częstochowy
dwóch posłów, Radomsko
też dwóch... Pójdzie zatem
dwóch do dwóch z dobrym
słowem: „Słuchajcie nas,
reprezentanci Ziemi Radomszczańskiej, słynącej
Różewiczem, Reymontem i
krzesłami Thoneta. Słuchajcie nas, bo nie będziemy dwa
razy powtarzać. Przeszłość
macie wspaniałą, Patronkę
Miasta jeszcze wspanialszą,
lecz nad teraźniejszością i
przyszłością trzeba Wam
jeszcze popracować. Ale
jak się Was ogoli, wymyje, ubierze, będziecie przypominać cywilizowanych
ludzi. Warunkiem jednak
podstawowym, rzeklibyśmy
sine qua non, jest szczera

skrucha i nawrócenie się na
wiarę w województwo częstochowskie”. Z pewnością
owe słowa przekonają Radomszczan, od tego momentu młodzież z tej prapolskiej
ziemi oblegać będzie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego częstochowskiej
Akademii Jana Długosza,
by po uzyskaniu dyplomów
zyskać posady w nowym
Urzędzie Wojewódzkim i
Marszałkowskim.
Podbój serc Radomszczan będzie wstępem dalszej ofensywy, której celem strategicznym będzie
przyłączenie Kleszczowa,
Bełchatowa, Rząśni i Złoczewa. Bez zaplecza surowcowo-energetycznego
suwerenność nie ma trwałych podstaw, nie możemy
więc oddać naszego węgla
brunatnego. Użyć możemy
naszej tajnej broni: inwencji artystycznej Wydziału
Sztuki Wszelakiej, w tym
Kultury, Promocji i Sportu, Urzędu Miasta Częstochowy. Wydział Sz-Wsz-y
rzucił już na kolana Raków
z Błesznem zasypując go
pocztówkami z kolorowanką Marszałka, o twarzy
malarza pokojowego po
12-godzinnej pracy. Centrum postraszył afiszem z
komiksową scenką a la Sun
City; dodatkowo pognębiono Lisiniec dzięki kreskowiance: pętaka z wąsem i

kanarkowym tłem. Przećwiczywszy nowatorstwo na
żołądkach Częstochowian,
gotowi jesteśmy do produkcji śmiecionośnych ulotek,
afiszy, kartek, malowanek i
muzyczek, by nimi zasypać
Siewierz, Wieluń i Włoszczową.
Nie pękajmy i bądźmy
demokratyczni. Uzupełnijmy twórczość urzędniczą
dziełami z obywatelskiego konkursu: „Weź mapę i
namaluj sobie województwo”. Zróbmy żywy łańcuch pokazując jak idea
wojewódzka łączy Srocko z
Brzyszowem. Wynajmijmy
górników z kopalni „Wesoła”, by w naszym imieniu
zagrali na nosie Warszawie.
Udzielmy azylu uchodźcom z Pomorza (ostatni region Polski pod okupacją
Krzyżaków i PO), czyniąc
z nich ochotniczą gwardię
wojewódzką. Odnajdźmy
wśród jurajskich owiec naszą Joannę d’Arc, by poprowadziła legion na ocalenie
swojskiego Orleanu (Pajęczna).
Jak widać, jest tyle do
zrobienia, a czasu tak mało.
Ze stoickim spokojem czekam roku 2019, gdy w kolejnej kampanii wyborczej
do Parlamentu RP kolejny
raz temat województwa częstochowskiego rozpali zmysły. Moje już trysły...
Jarosław Kapsa
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zestawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

Czynne:
wtorek-niedziela
od 10.00
tel. 508 433 179

PRZYJDŹ NA GOTOWE

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów
przy ul. Szczekocińskiej 18
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
położonych w obrębie Ślęzany k.m.5 dz. nr 1189/1
o pow.0,5083 ha i 1189/2 o pow.5,3620 ha
oraz w obrębie Nakło działka nr 786/1
o pow. 0,08 ha zabudowana.
Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl

Zwracam się
z prośbą o wsparcie
finansowe leczenia
i rehabilitacji mojej
córki Wiktorii Musiał
ur.17.08.2004 roku.
Wiktoria cierpi na całościowe zaburzenie rozwoju:
autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, opóźniony
rozwój mowy, nadpobudliwość psychoruchową, uogólnione obniżenie napięcia
mięśniowego, wadę postawy
oraz skoliozę.
Pomimo, że jej świat różni
się od naszego, Wiktoria jest
pogodną, radosną i energiczną dziewczynką. Na zewnątrz
nie widać oznak choroby,
która objawia się zaburzeniami sensorycznymi, ogromną nadpobudliwością, słabą
koncentracją, zaburzeniami
rytmu snu, problemami w
komunikowaniu się z otoczeniem i wyrażaniem swoich
potrzeb.
Wiktoria od wielu lat pozostaje pod stałą opieką lekarską oraz terapeutyczną.
Jej codzienność wypełniają
żmudne godziny intensywnej
rehabilitacji, w większości
nie refundowanej przez NFZ.

Rehabilitacja w wodzie, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia z psychologiem i logopedą, to tylko początek długiej
listy potrzeb… Listy, która w
życiu dzieci niepełnosprawnych wnosi nadzieję i wiarę
w lepszą przyszłość. Koszt
miesięczny terapii SI wynosi 500 zł, hipoterapii 200 zł,
rehabilitacji w wodzie 120 zł.
Dużą szansą na poprawę
stanu zdrowia Wiktorii są
turnusy rehabilitacyjne oraz
delfinoterapia. Cena takiego
turnusu w Turcji (Alanya) to
22 tys. PLN.
Wiktoria osiągnęła naprawdę wiele. Jej droga do
naszego świata składa się z
małych kroczków, jest bardzo trudna i długa. Niestety wyznacznikiem rozwoju
Wiktorii są pieniądze. Samotnie wychowuję córkę, a ze
względu na konieczność ciągłej opieki nad nią nie mogę
podjąć pracy zarobkowej.
Utrzymujemy się ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Ogromnie się cieszę, że
są jeszcze ludzie, którym nie
jest obojętny los niepełnosprawnych dzieci. Z góry
dziękuję za Państwa pomoc.
Aldona Musiał

Wszelkie wpłaty prosimy
kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060
0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 9388 Musiał
Wiktoria – darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1%
podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS: 0000037904, w polu
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 9388 Musiał
Wiktoria
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody
w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.
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Być albo nie być Balta...
wśród marszałków

Kilka dni temu Gazeta Wyborcza oddział Katowice
podała do wiadomości publicznej informacje o tym,
że „Marek Balt [SLD] nie będzie członkiem zarządu
województwa śląskiego”.
O tym, że Marek Balt (szef
wojewódzkich oraz częstochowskich struktur SLD i były poseł)
będzie się ubiegał o stanowisko
wicemarszałka
województwa
śląskiego w przypadku przegranej w wyborach parlamentarnych, pisaliśmy już na początku
lipca. Żadna to więc nowina,
że temat powrócił. Balt posłem
już nie jest, a praca w miejskiej
spółce czy w roli wiceprezydenta Częstochowy pod rządami
Krzysztofa Matyjaszczyka (podwładnego Balta w strukturach
SLD) to przecież nie to samo, a z
całą pewnością nie ta ranga.
Optymalnym rozwiązaniem
dla Balta byłaby więc funkcja
wicemarszałka. Jak czytamy jednak w katowickiej Gazecie Wyborczej: „Platforma Obywatelska odmówiła powołania Marka

Balta na członka zarządu województwa. – Wolimy, by na tym
stanowisku pozostał Kazimierz
Karolczak – mówią w PO”. Ten
ostatni objął rekomendowane
przez Sojusz stanowisko wicemarszałka województwa śląskiego po tym, gdy w sejmiku zawiązano koalicję PO – PSL – SLD.
Sytuacja zmieniła się po przegranych w wyborach prezydenckich kandydatki SLD Magdaleny
Ogórek. Na znak protestu przeciwko działaniom władz swojej
partii Kazimierz Karolczak odszedł z SLD i zapowiedział gotowość rezygnacji z funkcji wicemarszałka, którą objął dzięki
przynależności do tejże partii. W
międzyczasie do trzech koalicyjnych partii w sejmiku dołączyła
grupa czterech radnych z Ruchu
Autonomii Śląska. To z kolei

dało marszałkowi Wojciechowi
Sałudze (PO) solidną przewagę
nad opozycyjnymi radnymi PiS-u. Koalicja czterech ugrupowań:
PO (17 radnych), PSL (5), RAŚ
(4) i SLD (3) pozwala marszałkowi spać spokojnie. Ma bowiem do dyspozycji 29 radnych
koalicyjnych na 16 radnych opozycyjnych z PiS-u. Nawet gdyby
komukolwiek przyszła do głowy
myśl o odwołaniu marszałka – co
zrobić mogą radni sejmiku – to
musiałby zebrać 3/5 głosów,
czyli mieć poparcie 27 radnych,
o dwóch mniej niż dziś stanowi
koalicja.
Biorąc pod uwagę wszystkie
za i przeciw, dla marszałka Saługi koalicja z SLD nie jest już
tak atrakcyjna, jak wówczas gdy
radnych RAŚ nie było w koalicji.
Zapewne nie jest zainteresowa-

ny przewrotem personalnym w
zarządzie urzędu marszałkowskiego, podobnie jak platformiani radni sejmiku, więc i zabiegi
byłego posła Balta o objęcie za
Karolczaka funkcji wicemarszałka raczej spełzną na niczym.
Podajemy za Wyborczą: „ – Kazimierz Karolczak jest świetnym
członkiem zarządu. A Marek
Balt? Cóż, nie cieszy się u nas
specjalną renomą – mówi jeden
z radnych PO. Podczas poniedziałkowych obrad sejmiku, PO
zapowiedziała, że nie przyjmie
rezygnacji Karolczaka i nie będzie głosowała za powołaniem
Balta”.
Podobno jeszcze rano, tuż
przed sesją, Marek Balt mówił
mediom „że ma rekomendację
własnego ugrupowania”. Czy
aby na pewno? Na trzech rad-

dwa sposoby: decyzją marszałka
bądź rezygnacją własną. Mimo
wykrzyczanej publicznej sympatii posłanki Izabeli Leszczyny do
SLD i Marka Balta, śląska Platforma, w tym marszałek Saługa,
sprzeciwili się odwołaniu Karolczaka i powołaniu w jego miejsce
Balta.
Redakcja „7 dni” zapytała
wicemarszałka Karolczaka, czy
dobrowolnie zamierza odejść? –
W dniu rezygnacji z członkostwa
w SLD jako członek Zarządu
Województwa oddałem się do
dyspozycji przewodniczącemu
Ślaskiej Rady Wojewódzkiej
SLD Markowi Baltowi, który nie
podnosił kwestii zmian w obsadzie Zarządu.
Podniósł je dziś, ale jakby
nieco za późno.
Renata R. Kluczna

nych, wybranych do sejmiku
z listy SLD, Balt może liczyć
wyłącznie na poparcie Stanisława Dzwonnika, który nawet w
kampanii wyborczej do parlamentu (działając trochę na własną szkodę) nie krył swojej przychylności do byłego dziś posła.
Michał Czarski i Kazimierz Karolczak (ten ostatni zwłaszcza)
już takich sentymentów nie mają.
Platforma z marszałkiem Saługą
na czele przeliczyła na szybko
głosy radnych koalicyjnych i
wyszło im, że do zapewnienia
sobie bezwzględnej większości
w sejmiku potrzebują dwóch
głosów radnych SLD, czyli Karolczaka i Czarskiego. Ewentualne dąsy radnego Dzwonnika
nie będą miały wpływu na układ
sił w sejmiku. Wicemarszałka
Karolczaka odwołać można na
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Węgiel objęty promocją
pochodzi z TAURON
Wydobycie – Zakładów
Górniczych SOBIESKI
i JANINA.

Oszczędzasz
nawet

210 zł*!

Kruszymy cenę
polskiego węgla

dla Klientów TAURONA

Zdobądź kod rabatowy
na zakup węgla!
Telefonicznie 555 444 555

Opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

Przez Internet
www.wegiel.tauron.pl
W Punkcie Obsługi
Klienta TAURON

Węgiel z rabatem kupisz u Autoryzowanych Sprzedawców:
FHU MEDEX Wojciech Woźniak www.medex-polska.pl
ul. Piastowska 22, 42-200 Częstochowa, tel. 34 365 05 53
TG FLINT sp. z o.o. www.flint.pl
ul. Przemysłowa 1a, 42-262 Kolonia Borek k. Poczesnej, tel. 664 433 424
* Oszczędność, jaką można uzyskać, kupując 6 ton węgla z rabatem 35 zł na każdej tonie węgla.
Szczegóły akcji w regulaminie na wegiel.tauron.pl. Promocja trwa od 15.10.2015 r.
do 31.01.2016 r., a realizacja kuponów rabatowych od 16.11.2015 r. do 31.01.2016 r.

wegiel.tauron.pl
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Odwyk w Parzymiechach
– kolejny punkt widzenia
Jakiś czas temu opublikowaliśmy wywiad z kobietą, która
przebywała w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień w Parzymiechach. Jej szokująca opowieść o tym, że w Ośrodku
nie dzieje się dobrze wzbudziła wśród naszych Czytelników wiele emocji (znacznie większe niż mogliśmy się spodziewać). Kilka tygodni później do naszej redakcji zgłosił
się mężczyzna, który podzielił się z nami swoją historią
i własnymi przeżyciami z pobytu w Parzymiechach. Twierdził, iż przekaz kobiety to wierutne bzdury.
Do tematu powracamy. Tym razem przedstawiamy opinię
kobiety, która co prawda w Ośrodku nie przebywała, lecz
jej życiowy partner, ale chciała opowiedzieć o tym, jak ona
postrzega Ośrodek w Parzymiechach.
– Kiedy była pani osobiście
w Ośrodku po raz pierwszy?
– Pierwszy raz usłyszałam
o Ośrodku w Parzymiechach
będąc dzieckiem. Myślałam,
że jest to normalny ośrodek
terapeutyczny, do którego
osoby uzależnione powinny pojechać. Na szczęście
nikogo z moich bliskich nie
dotknęła ta straszna choroba.
Po latach sytuacja się zmieniła. Miałam partnera, który
był alkoholikiem i sama go do
zgłoszenia się do ośrodka w
Parzymiechach namawiałam.
Dziś żałuję, nie żałuję... chyba jednak nie żałuję, bo życie
ułożyłam sobie z kimś innym.
Dla tamtego, który się leczył
w Parzymiechach zmarnowałam tylko czas - po prostu nie
był mnie wart. Gdybym go

straciła tylko przez alkohol,
to by mniej bolało. Natomiast
jeśli się ktoś z kimś rozstaje z
powodu perfidnej zdrady, to
zostawia ślad na całe życie.
Do tej zdrady doszło właśnie
w ośrodku w Parzymiechach.
– Zacznijmy od początku...
– Ledwo zajechał, zapoznał się z panią, z którą miał
dyżur na kuchni i na jadalni.
To była pani spoza Częstochowy w moim wieku (około
trzydziestu paru lat). Oczywiście była pacjentką. Faktem
jest, że po moich pierwszych
odwiedzinach zauważyłam
zmianę w zachowaniu mojego partnera. Potem po wielu
miesiącach ta kobieta skontaktowała się ze mną i opowiedziała mi wszystko.
Już przy pierwszej mojej
wizycie zauważyłam, że w

Ośrodku jest wiele atrakcyjnych kobiet. On mi mówił, że
tam są stare babcie dewotki
co tylko dyrdają do kościółka, co okazało się nieprawdą.
Faktem jest, że rozglądał się
za wszystkimi kobietami –
pacjentkami, pielęgniarkami,
terapeutkami. Dziś tłumaczę
to sobie tym, że pod wpływem braku alkoholu pojawia
się duży popęd seksualny, a
ponieważ oni mają zbyt dużo
wolnego czasy między zajęciami, a szczególnie po kolacji, a zwłaszcza latem, to tam
jest po prostu jeden wielki
„dom uciech”, największy w
Polsce. Tym bardziej, że jest
to za darmo.
– To poważne oskarżenie,
na jakiej podstawie pani je
wysuwa?
– Nie jedna osoba opowia-

dała mi co tam się dzieje, nie
jedna osoba widziała i nie
jedna miała z tym styczność.
Przyjeżdżając do swojego
partnera poznałam sporo
osób tam przebywających.
Mężczyźni bardziej myśleli,
żeby skombinować piwko
przez dziurę w płocie, a kobiety przyjeżdżały tam, by
szukać przygody - oczywiście nie wszystkie. Te osoby,
które jadą tam leczyć się i
traktują swój problem poważnie trafiają do ośrodka
między jesienią a wiosną, bo
wtedy jest tylko terapia, lekarstwa i siedzenie w pokoju
przy kawce. Natomiast, gdy
przychodzi lato tam są normalne wczasy za publiczne
pieniądze.

szwendaniu się po różnych
knajpach i hotelach w Kłomnicach i Działoszynie.
Wiem, co pani teraz powie..., że przecież w Ośrodku
jest personel, który pilnuje
pacjentów. Proszę mi wierzyć, nie dopilnują, w żaden
sposób. W nocy nie ma żadnych dyżurów, oprócz jednej
pielęgniarki. Siedzi i raczej
zajmuje się papierologią i
jeśli czegoś pilnuje to przede
wszystkim leków, żeby były
na czas podane. Zachowuje
się jakby pracowała w biurze.
Naprawdę, nikt na dyżurze
nie zastanawia się, co dzieje
się w drugim budynku, albo
w nocy na podwórku albo na
obszarze leśnym. To jest fizyczną niemożliwością.

– To co się w ogóle stało,
może to tylko pani wyobraźnia...?
– Też tak myślałam: że
może nie, że może pomyłka,
że może ktoś złośliwie obmawia mojego partnera.
Człowiek, który przeszedł
w życiu dużo i z księżyca nie spadł, potrafi jednak
„przeczytać” pewne oznaki.
Zaczęło się od niewybrednych żartów, przytyków
kolegów z Ośrodka mojego
partnera. Dziś to wiem, z
całą pewnością, że dochodziło do kontaktów z kilkoma
pacjentkami. Ile dokładnie
miał wszystkich kochanek
- trudno mi dziś zliczyć.
Już, gdy mój partner opuścił
Ośrodek, dowiedziałam się
o wieczornym wychodzeniu
przez okno i przez pół nocy

– W pani słowach jest wiele goryczy, ma pani żal do
Ośrodka?
– Cholerny. Tego się nie
da opowiedzieć. Ten półtoraroczny związek, który się
rozpadł przez to, że mój partner przebywał w Ośrodku w
Parzymiechach, był dla mnie
wielką krzywdą. Mam żal do
Ośrodka, że dopuścili do takiej sytuacji. Zresztą nie dotyczy to tylko mnie. Tam szereg kobiet straciło mężów i
odwrotnie – mężowie stracili
żony. Moim zdaniem tam jest
siedlisko zdrady i rozpusty.
– Najwyraźniej pani partner miał skłonności do
zdrady. Nie był pani wierny w Parzymiechach, nie
byłby i poza Ośrodkiem...
– To prawda. Pamiętajmy

jednak, że te osoby używają
alkoholu jako środka psychoaktywnego i w związku z
tym mają zwichrowaną osobowość. Dlatego trafiają do
takiego Ośrodka.
Ta sprawa z moim partnerem w Parzymiechach fatalnie wpłynęła na mój stan
zdrowia, bo na dodatek jestem osobą chorą. Do tej pory
to, co przeżyłam w tamtym
okresie śni mi się w najgorszych koszmarach.
– Co pani zdaniem powinno się w Ośrodku zmienić?
– Pomijam kwestię przemycania przez pacjentów
alkoholu – to zupełnie inna
sprawa. Według mnie personel Ośrodka powinien wobec
pacjentów stosować ostrzejsze metody, po prostu więcej dyscypliny. Chciałabym
skoncentrować się na moim
zdaniem podstawowym błędzie – tam są kobiety z mężczyznami. Według mnie nie
powinno być to dozwolone. Taki Ośrodek powinien
funkcjonować podobnie jak
szpital, a nawet zakład karny.
Kobiety i mężczyźni powinni
być w odosobnieniu. Pacjenci
różnej płci nie powinni mieć
ze sobą kontaktu. Uważam,
że za bardzo się do siebie
zbliżają - są zwierzenia, trzymanie się za ręce, wspólne
przebywanie. Jeśli natomiast
pacjenci byliby jednej płci,
do zbliżeń między kobietą a
mężczyzną po prostu by nie
dochodziło. A wszystko po
to, by nie kusić losu.
Renata R. Kluczna

Stało się... kukła wystawiona w przychodni Amicus, symbolizująca
protest pracowników – tym razem zniknęła na dobre.
Tak barwnego życiorysu kukły z
Amicusa, nie powstydziłaby się
żadna inna kukła. Gdy w pierwszych dniach września zasiadła
na taczce i całość ustawiono w
korytarzu przychodni, mówiło
się o kukle więcej, niż o tym jaki
konflikt symbolizuje. Wiadomo
natomiast, że od samego zarania
wzbudzała niezdrowe emocje, do
tego stopnia, iż raptem w kilka
dni po tym, gdy zajęła zaszczytne
miejsce na przejściu przy schodach, podjęto próbę jej „uprowadzenia”.
Na szczęście (czytamy w komunikacie): „Zdeterminowani „sprawcy” chyżo wyskakując z pobliskiej
windy zostali złapani na „gorącym
uczynku” przez czujnych pracowników przychodni.” Co za ulga... Cóż
to byłby za protest bez znanej już
wszystkim kukły? I w tym miejscu
powinna paść znana wszystkim sentencja: „żyli długo i szczęśliwie”.

Kto ważył się
porwać kukłę?

Niestety nie, losy kukły „Amikuski” są o wiele bardziej dramatyczne. Porywacze do drugiej
napaści przygotowali się znacznie
staranniej.
Kukła została uprowadzona, a na
domiar złego nieznani są sprawcy i
nieznane jest obecne miejsce jej
przebywania.
Zniknięcie kukły, głównego
symbolu protestu było zapewne
potężnym ciosem dla Sztabu Protestacyjnego przychodni Amicus i

z oczywistych powodów nie mogli
„uprowadzenia” przemilczeć, a tym
bardziej o kukle zapomnieć.
Trudno powiedzieć, czy rozwikłania tej nader ważkiej sprawy
podjąłby się Sherlock Holmes, wiadomo natomiast, że podjęła się Komenda Miejska Policji w Częstochowie – Wydział Karny, a nawet
dochodzenie wszczęła Prokuratura
Rejonowa.
„Zabór materiałów i rekwizytów
związkowych służących do pro-

wadzenia legalnych akcji protestacyjnych” nie może przecież zostać
bezkarny. Od kukły się zaczyna...,
aż strach pomyśleć, na czym mogłoby się skończyć.
Niechaj wszyscy, którzy teraz
próbowaliby choćby myślą marną
szydzić z dramatu kukły przybiorą
twarz kamienna, bo nie czas i nie
miejsce na choćby ślad szyderczego
uśmiechu, nie mówiąc już o złośliwym chichocie.
Renata R. Kluczna
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Jak ZGM chroni dane
swoich mieszkańców?
Co prawda od 1997 roku obowiązuje w Polsce
ustawa o ochronie danych osobowych, ale
mało kto orientuje się co oznacza w praktyce,
a jeszcze mniej rozumie przepisy w niej
zawarte.
Kto jak kto, ale jednostki administracji
publicznej, w tym administracja samorządowa,
powinny ustawę doskonale znać i wzorcowo
jej przestrzegać. Niekoniecznie jednak
w Częstochowie.
– Przez cztery miesiące pracowałam
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w dziale administracyjnym. Miałam dostęp do
danych osobowych wszystkich mieszkańców
zasobów ZGM-u. Co z ochroną danych
osobowych, co z przestrzeganiem prawa
– pyta Marzena z Częstochowy.
Od kilku lat ZGM realizuje
program pod nazwą „Praca za
czynsz”. Osoby, które z różnych
powodów doprowadziły do zadłużenia mieszkania, mogą odpracować swój dług. We wcześniejszym
etapie projektu ZGM-u, dłużnicy
byli najczęściej zatrudniani do
pracy fizycznej, np. sprzątania
budynków i terenów wokół bloku.
– Od jakiegoś czasu osoby z
długami są zatrudniane również
w administracji ZGM. Nie byłam
jednak etatowym pracownikiem,
miałam tylko umowę zlecenie na
czas określony. Zresztą nie tylko
ja, bo takich osób było więcej.
Mieliśmy dostęp do całej bazy
danych wszystkich mieszkańców
ZGM-u. A co najważniejsze: nie
podpisywaliśmy żadnych dokumentów o zachowaniu tajemnicy
zawodowej. Mogłabym te personalia wynieść, sprzedać, posłużyć się nimi w dowolny sposób.
Wiem, kto gdzie mieszka, z kim
i znam jego dane osobowe – opoiwada częstochowianka.

Redakcja „7 dni” zwróciła
się do ZGM-u z prośbą o wyjaśnienie tych bulwersujących
informacji.
„Informujemy, iż program
„Praca za czynsz” jest w dalszym ciągu prowadzony. W jego
ramach osoby zamieszkujące w
zasobie lokalowych mogą odpracowywać długi czynszowe.
Program ten chroni dłużników
przed eksmisjami z lokali, pomaga wyjść im ze spirali zadłużenia,
pozwala na aktywizację zawodową osób trwale bezrobotnych, a
tym samym walkę z wykluczeniem społecznym i poczuciem
nieprzydatności życiowej. W celu
odpracowania
nieuiszczonych
należności istnieje możliwość
wykonywania prac fizycznych
(przykładowo prac porządkowych), jak również drobnych prac
administracyjnych, polegających
na udzielaniu pomocy pracownikom Spółki w bieżących pracach
administracyjno-biurowych. W
odniesieniu do kwestii stosowa-

nych przez Spółkę procedur, mających na celu ochronę danych
osobowych, zauważyć należy, że
Spółka dokłada wszelkich starań,
aby dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w sposób
zgodny z ustawą. W związku z
czym Spółka wdrożyła Politykę
Bezpieczeństwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp.
z o.o. z dnia 16.08.2013 r. oraz
Instrukcję Zarządzania Systemem
Informatycznym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z
o.o. z dnia 16.08.2013 r.. Ponadto
Spółka powołała Administratora
Bezpieczeństwa, który na bieżąco czuwa nad bezpieczeństwem
danych osobowych, udziela upoważnień do przetwarzania danych
osobowych oraz kontroluje zakres
i stan osobowy tych upoważnień.
Spółka stosuje ponadto środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, w tym m.in.
system monitoringu, kontrolę
wejścia do budynku, pobieranie i
zdawanie kluczy do pomieszczeń,
izolowanie obszarów przyjmowania gości. Powyższe procedury stosowane są również wobec
osób, które mogą mieć styczność
z danymi osobowymi w ramach
programu „Praca za czynsz”.
Sebastian Rozpondek”.
– ZGM może sobie mówić co
chce, miałam dostęp do danych,
które powinny być tajne. Gdyby
trafili na kogoś nieuczciwego, to
zapewne wiedziałby, w jaki sposób zarobić niezły pieniądz na
tych informacjach – mówi pani
Marzena.
O ocenę sytuacji w Częstochowie poprosiliśmy Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

Nowy poseł w akcji
dokończenie ze strony 1
Studenci
poinformowali mnie także o możliwych nieprawidłowościach
w wyborach do organów
Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów
Politechniki Częstochowskiej.
Z
przekazanych
informacji wynika, iż spora część przedstawicieli
URSS została wybrana
w sposób nielegalny, bez
poszanowania regulaminów
oraz dobrego zwyczaju.
Zostałem również poinformowany
o
działalności
gospodarczej,
prowadzonej na terenie Politechniki Częstochowskiej,
konkretnie podmiotu „Reklama Czewka” reklamowanego
w intrenecie pod adresem
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Częstochowa, tj. Dom Studencki Bliźniak.
Moje wątpliwości budzi
także działalność Zrzeszenia
Studentów Polskich (ZSP)
przy Politechnice Częstochowskiej. W związku z
powyższym wnioskuję o wydanie:
* Wszystkich protokołów
z zebrań Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej dotyczących wyborów Studenckich Komisji Wyborczych
począwszy od listopada 2010
roku do dnia dzisiejszego.
* Wszystkich protokołów
z wyborów przeprowadzonych przez Studencką Komisję Wyborczą począwszy od
listopada 2010 roku do dnia

dzisiejszego.
* Wszystkich protokołów
z posiedzeń Studenckiej Komisji Wyborczej począwszy
od listopada 2010 roku do
dnia dzisiejszego.
* Listy aktualnych oraz
byłych studentów Politechniki Częstochowskiej, będących członkami Zrzeszenia
Studentów Polskich począwszy od stycznia 2000 roku do
dnia dzisiejszego.
* Pełnego rozliczenia
działalności
częstochowskiego oddziału Zrzeszenia
Studentów Polskich działającego przy Politechnice Częstochowskiej począwszy od
stycznia 2010 roku do dnia
dzisiejszego.
* Dokumentów dotyczących zasad finansowania

„Należy wskazać, że stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
administratora danych (którym
zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o
ochronie danych osobowych jest
jednostka organizacyjna, podmiot
lub osoba, o których mowa w art.
3, czyli organ państwowy, organ
samorządu terytorialnego lub państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, decydujące o celach
i środkach przetwarzania danych
osobowych). Jak podkreśla się w
doktrynie, art. 37 ustanawia zakaz dopuszczania osób innych,
niż mające upoważnienie nadane
przez administratora danych do
przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że do przetwarzania danych nie jest wystarczające upoważnienie wynikające
ze stosunku prawnego łączącego
daną osobę z administratorem danych, np. w związku z zawarciem
umowy zlecenia czy też umowy
o świadczenie usług, do której
stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Możemy zatem
wywnioskować, iż decyzję co do
tego, kto zostanie dopuszczony do
przetwarzania danych osobowych
oraz jaki będzie zakres wspomnianego upoważnienia, ustawodawca
pozostawił administratorowi danych. Administrator powinien jednak dla realizacji tego uprawnienia stosować zasady przewidziane
w przepisach o ochronie danych
osobowych, w szczególności
określone w rozdziale 5 ustawy
o ochronie danych osobowych.
Upoważnienie powinno mieć
charakter imienny, powinno też
określać dozwolony zakres prze-

twarzania danych. Wydawane
powinno być nie tylko osobom,
które bezpośrednio zatrudnione
zostały w celu prowadzenia przetwarzania danych, ale również
innym osobom mogącym w takim przetwarzaniu uczestniczyć
(kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom działu
kadr i działu płac itp.). W praktyce
nadanie upoważnienia powinno
być związane z podpisaniem przez
osobę odbierającą upoważnienie
oświadczenia o zapoznaniu się z
przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz o przyjęciu do wiadomości obowiązku zachowania tajemnicy. Ustawa nie
reguluje kwestii kwalifikacji i innych wymagań w odniesieniu do
osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. Ustawodawca nie przesądza o treści
upoważnienia, jak też o jego formie. Jednak względy dowodowe
przemawiają za tym, aby upoważnienie do przetwarzania danych
wydanego przez administratora
miało formę pisemną. Warto
także dodać, że zgodnie z art. 38
ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych jest
obowiązany zapewnić kontrolę
nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane. Administrator danych
ma obowiązek prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych, o której
mowa w art. 39 ustawy o ochronie
danych osobowych. Ewidencja ta
powinna zawierać: imiona i nazwiska wszystkich osób upoważnionych przez administratora do
wykorzystywania danych osobowych, daty nadania i ustania oraz
zakres upoważnień do przetwarzania danych, a także identyfika-

tory tych osób, które dopuszczone
zostały do przetwarzania danych
w systemach informatycznych.
Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie przewidują
wyjątków w kwestii udzielania
upoważnień do przetwarzania
danych osobowych, zatem również osoby, o których redakcja
„7 dni” pisze powinny być objęte
tym obowiązkiem. Art. 39 ust. 2
stanowi, że osoby, które zostały
upoważnione do przetwarzania
danych, są obowiązane zachować
w tajemnicy te dane osobowe oraz
sposoby ich zabezpieczenia, co
jest równoznaczne z zakazem ich
ujawniania innym osobom, czy
wykorzystywania w innym celu,
niż wskazany w upoważnieniu.
Naruszenie tego obowiązku może
skutkować odpowiedzialnością
karną przewidzianą w ustawie o
ochronie danych osobowych (art.
51), jak również w kodeksie karnym. W świetle przepisu art. 266
§ 1 kodeksu karnego, kto wbrew
przepisom ustawy lub przyjętemu
na siebie zobowiązaniu ujawnia
lub wykorzystuje informację, z
którą zapoznał się w związku z
pełnioną funkcją, wykonywaną
pracą, działalnością publiczną,
społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Małgorzata Kałużyńska-Jasak
GIODO”.

Zrzeszenia Studentów Polskich przez Politechnikę Częstochowską.
* Szczegółów związanych
z organizowanymi przez
częstochowski oddział Zrzeszenia Studentów Polskich
obozami adaptacyjnymi, w
szczególności kwot przekazywanych na taką działalność
przez Politechnikę Częstochowską bądź inny istniejący
podmiot współfinansujący to
przedsięwzięcie wspólnie z
Zrzeszeniem Studentów Polskich.
* Szczegółów związanych
z organizowanymi przez
częstochowski oddział Zrzeszenia Studentów Polskich
wycieczkami krajowymi i
zagranicznymi, w szczególności kwot przekazanych na
poszczególne wyjazdy przez
Politechnikę Częstochowską
oraz rozliczenia wszystkich
wyjazdów począwszy od
stycznia 2005 roku do dnia
dzisiejszego.

Proszę także o przekazanie pełnej historii rachunku
bankowego, na które były
przelewane pieniądze od
uczestników ww. wyjazdów
począwszy od stycznia 2005
roku do dnia dzisiejszego.
* Proszę o jasne określenie kwestii posiadania przez
częstochowski oddział ZSP
listy adresów e-mail wszystkich studentów Politechniki
Częstochowskiej, na które
są wysyłane materiały promocyjne ww. podmiotu, w
szczególności sprecyzowanie
czy dane te zostały przekazane przez Politechnikę Częstochowską.
* Wszystkich szczegółów
oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
przez podmiot „Reklama
Czewka” na terenie Politechniki Częstochowskiej.
Proszę o informację na
wskazane tematy zgodnie z
terminem 14 dniowym wynikającym z Ustawy o spra-

wowaniu mandatu Posła
i Senatora i KPA. Informuję,
iż brak odpowiedzi ze strony
Politechniki Częstochowskiej
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma
lub udostępnienie niepełnych
bądź nieprecyzyjnych informacji, o które wnioskuję
będzie skutkowało skargą do
organu nadzorującego Politechnikę Częstochowską tj.
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez ponownych wniosków z mojej
strony.
Z poważaniem
poseł Tomasz Jaskóła”.

Ustawa o ochronie danych
osobowych miała na celu przede
wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub
mogą być przetwarzane przez
różne podmioty, instytucje, organizacje. Niekoniecznie jednak w
Częstochowie.
Renata R. Kluczna

Poseł Jaskóła nie jest
pierwszym, który zadaje tego
typu pytania władzom uczelni. Pytali już studenci Politechniki, pytał Parlament Studentów RP i lokalni politycy
– odpowiedzi jednak nie dostali. Ciekawe czy ranga posła
okaże się skuteczniejsza.
Renata R. Kluczna
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@ Gdzie i jak Jerzy Buzek szuka pieniędzy?
hopa: Kilka ostatnich przykładów – czyli Tauron roz-

a
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ę
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o

daje; 6 150 000 zł. Świadczenia sponsoringowe TAURON
Polska Energia Spółka Akcyjna na rzecz Polskiej Ligi Koszykówki Spółki Akcyjnej w sezonie 2014/15 4 305 000
zł. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna – Współpraca sponsoringowa z Polskim Komitetem Olimpijskim
w latach 2015-2016 16 666 500 zł. Świadczenia sponsoringowe podczas realizacji działań sponsoringowych pod
nazwą TAURON Lang Team Race na rzecz Lang Team
Sp. z o.o. 6 765 000 zł. Współpraca sponsoringowa z Polską Ligą Koszykówki S.A. w sezonie 2015-2016 7 011 000
zł. Świadczenia sponsoringowe podczas realizacji projektu
sponsoringowego Vive TAURON Kielce Razem 40 897
500 zł.
sas: Zwyczajne skoorwv... Piep... Mikołaje, dobrodzieje, za pieniądze z łupu na mieszkańcach – uzyskane z coraz wyższych opłat za energię elektryczną, etc. A Buzek
– zwyczajny krętacz, a że na pytania nie odpowiada – bo
taki sam kombinator jak legion podobnych. Gęba pełna
frazesów, a lody kręcą na potęgę.

@ Co tam panie w polityce? Idzie nowe
Anonim: Na chwilę obecną ZLEW jest zainteresowa-

ny politycznym zamachem na rady dzielnicowe, a potem
się zobaczy, jak rozwinie się sytuacja :)
v.ci@gazeta.pl: SLDowcy kpili z posłanki Leszczyny
publicznie? Nie pamiętam takich rzeczy. Pamiętam za to
jej bilbordy z niezbyt wyszukanym hasłem: „W Częstochowie czerwony jest tylko Mikołaj”...
Anonim: To ja Ci przypomnę... a kto nazywał ją publicznie Fioną? Albo wypominał, że ma zaciągnięte kredyty, które będzie spłacać prezydencką pensją? Dla równowagi proponuję zajrzeć do oświadczeń majątkowych
obecnego prezydenta, wiceprezydentów i lewicowych posłów i radnych z Częstochowy.
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u XV edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku”
Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Częstochowie zapraszają przedsiębiorców do udziału w Jubileuszowej XV Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.
To największe wydarzenie gospodarcze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Jest adresowany do przedsiębiorców, którzy mogą zaprezentować swoje wyjątkowe
produkty i usługi wyróżniające się wysoką jakością, innowacyjnością, nowoczesną technologią, estetyką, funkcjonalnością itp. Dla przedsiębiorców „Jurajski Produkt Roku”
to znakomita szansa na dotarcie z własnym produktem lub
usługą do szerokiego grona odbiorców. Wyróżnienie nagrodą „Jurajski Produkt Roku” pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów. Finał tegorocznego Jubileuszowego Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15
stycznia 2016r. o godz. 18.00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Zgłoszenia wniosków do
udziału w Konkursie będą przyjmowane do dnia 16 listopada 2015 roku w siedzibie biura Izby przy Al. NMP 24 lok. 5
w Częstochowie. Wszelkie informacje związane z udziałem
w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu „Jurajski Produkt Roku” oraz na stronie Izby www.riph.czest.pl
w zakładce „Jurajski Produkt Roku 2015”. Zainteresowani
proszeni są o kontakt pod nr 34 344 82 58 lub adresem e-mail: izba@riph.czest.pl.

u Jesteś przedsiębiorcą?

Przyjdź do ZUS-u w dniach 23-27 listopada
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Dla najmniejszej grupy klientów ZUS, a jednocześnie
najczęściej się z nim kontaktujących Zakład Ubezpieczeń
Społecznych organizuje w dniach 23-27 listopada „Tydzień
Przedsiębiorcy”. To właśnie przedsiębiorcy, czyli równocześnie płatnicy składek kontaktują się z ZUS-em najczęściej, i co niezwykle istotne ich kontakt z Zakładem jest
najbardziej zelektronizowany, dlatego – jak twierdzą władze ZUS - warto raz na jakiś czas spotkać się na żywo i
porozmawiać o problemach oraz nowych, proponowanych
przez Zakład rozwiązaniach, które mają ułatwić wzajemne
kontakty. Stąd też, ZUS zaprasza płatników składek oraz
tych, którzy tymi płatnikami dopiero zamierzają zostać na
„Tydzień Przedsiębiorcy”, który odbędzie się pod hasłem
„ZUS dla Biznesu”. Podczas „Tygodnia ”, poza indywidualnymi spotkaniami z ekspertami ZUS, będzie można też
porozmawiać z przedstawicielami innych instytucji, m. in.
urzędu skarbowego, urzędu miasta, NFZ czy Powiatowego
Urzędu Pracy. Wszystkie seminaria odbędą się w siedzibie Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego
43/45 w sali 312. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się
pod numerem telefonu: 34 368 92 96.

u XXI Konferencja STO

9.
Jakiś mocno podenerwowany,
rosły mężczyzna przebił się przez
tłum, złapał leżące na podłodze
krzesło i ruszył z nim na Orłowskiego:
– Ty sk…….u! Kredyt na
mieszkanie wziąłem! Zaraz rozwalę ci łeb! – wołał przygotowując się w biegu do zadania ciosu
drewnianym oparciem. – Władza
ci odbiła! Ale to się skończy!
Powstał rwetes. Kobiety zapiszczały, mężczyźni sypnęli
przekleństwami. Jednak nikt nie
kwapił się powstrzymać wielkoluda. Rzucone przez niego z mocą
krzesło poszybowało w powietrzu
i pewnie trafiłoby Orłowskiego w
samą głowę, lecz ten ułamek sekundy wcześniej uchylił się i dał
nura pod stół. Krzesło z impetem
uderzyło w ścianę i zsunąwszy się
po niej upadło na podłogę.
– Wezwać ochronę, wezwać
ochronę! – krzyczał Orłowski
biegnąc na czworaka pod stołem.
– Zadzwonić na policje! Natychmiast!
Ogromny mężczyzna chyba
rzeczywiście postanowił zrobić
mu krzywdę, gdyż nie dając za
wygraną złapał za nogę stołu i
gwałtownym szarpnięciem odsunął ten ciężki mebel o dwa metry
w bok. Orłowski leżał na podło-

dze wystraszony jak karaluch,
który po1 podniesieniu miotły,
nagle znalazł się w zasięgu światła dziennego. Widząc idącego w
jego stronę wielkoluda, zerwał się
na równe nogi i wyskoczył na parapet okna. Przez moment na jego
twarzy pojawiło się wahanie, lecz
dostrzegłszy kątem oka swego
prześladowcę zaledwie kilka kroków za swoimi plecami, zacisnął
zęby, zwarł się w sobie i wyskoczył przez okno.
Leciał około dwóch metrów,
gdyż sala konferencyjna mieściła
się na pierwszym piętrze. Wylądował na hałdzie węgla, która
zamortyzowała upadek. Podniósł
się, wytarł chustką pobrudzone
ręce i zszedł w dół na betonową
podmurówkę. Słysząc wybuch
śmiechu w sali konferencyjnej,
spojrzał w górę na otwarte okno
i mruknął:
– Nie dla psa kiełbasa. Tfu!
***
Z górującej nad miastem fary
dochodziło donośne bicie dzwonów. Zgromadzeni na dorocznym
odpuście mieszkańcy Wodziejowic gęstym wiankiem otoczyli
kościół oraz wylegli na biegnącą
obok niego ulicę. Głośniki rozbrzmiewały statecznym, spokojnym głosem proboszcza. Dzieci

biegały od kramu do kramu i z
zachwytem przyglądały się rozłożonym na stolikach kolorowym
zabawkom. Nastrój uduchowienia
mieszał się z odgłosami trąbek,
brzęczydełek, gwizdków, fujarek,
strzałów z pistoletów na kapsle i
na korki. Co chwilę rozlegały się
też salwy gromkiego męskiego
śmiechu. Odpust stwarzał znakomitą okazję do spotkania i pożartowania z sąsiadem zza miedzy,
kolegą ze szkoły i znajomym z
pracy. Stanowił też doskonałą sytuacje wyjściową do umówienia
się na piwo w „Weku” – miejscowej pijalni tanich napojów wyskokowych.
Rozległ się śpiew chóru dziewczęcego, mocnej zabiły dzwony.
Czyniono przygotowania do wyjścia na procesję. Lśniące czerwonym lakierem porsche carrera
nadjechało od strony niewielkiego
ryneczku i zaczęło wolno przeciskać się przez stojący na ulicy
tłum wiernych. Widok luksusowego samochodu wzbudził sporą
sensację wśród mieszkańców małego miasteczka. Dziesiątki zaciekawionych spojrzeń próbowało
przebić przyciemniane szyby i
dojrzeć kierowcę nieosiągalnie
drogiego dla przeciętnych obywateli auta. Jednak nałożona na

szyby ciemna powłoka skutecznie uniemożliwiała zlustrowanie
wnętrza pojazdu. Pomimo tego
dla niektórych nie było tajemnicą,
kto prowadzi ten sportowy wóz.
Człowiek ten należał do jednych
z najbogatszych i najbardziej
wpływowych ludzi w Wodziejowicach.
Zenon Orłowski – on to bowiem zasiadał za kierownicą Porsche, ostrożnie przejeżdżał przez
stojący na ulicy tłumek. Zaskoczone i pełne podziwu spojrzenia
jakimi obdarzano jego samochód
wywoływały w nim poczucie
dumy. Zakupione rok temu w salonie nowiutkie Porsche było dla
niego czymś więcej niż samochodem – oto wyjeżdżał na drogę i
czuł się kimś wyjątkowym. Przy
powszechnych toyotach, nissanach, bmw, mazdach, fiatach i
innych autach dla przeciętnych
zjadaczy chleba, jego piękny czerwony bolid prezentował się jak
urodziwa królewna wśród gromady wiejskich dziewuch. Stanowił
też namacalny i niepodważalny
dowód życiowego sukcesu i jednocześnie świadczył o właściwych metodach postępowania
właściciela, które doprowadziły
go do osiągnięcia dobrobytu i powodzenia.
cdn

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 27-29
listopada br. Tematem konferencji będzie „Budowanie nowoczesnej strategii STO”. Inauguracja spotkania odbędzie
się w Filharmonii Częstochowskiej w piątek 27 listopada
o godz.15.00 Uświetni ją recital absolwentów STO. Głos
zabiorą znakomici goście zaproszeni z całej Polski, m.in.
dr Andrzej Kuśmierz, wykładowca w Katedrze Strategii
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbędą się
również warsztaty oraz dyskusje panelowe, podczas których uczestnicy będą omawiać kierunki rozwoju STO oraz
możliwości wdrażania autorskich rozwiązań w dziedzinie
szkolnictwa, podkreślając nowatorskie metody nauczania i
indywidualne podejście do ucznia charakteryzujące szkoły
STO. Spotkanie ma być również okazją do integracji całego
środowiska STO, inspiracją do przemyśleń i rozwiązywania
problemów, z którymi zmaga się oświata niepubliczna.

u Masz ukochane drzewo – zgłoś je do Konkursu
Drzewo Roku 2016

Klub Gaja przyjmuje już zgłoszenia do 6. edycji konkursu Drzewo Roku. Poszukiwane są drzewa najbardziej kochane, drzewa z opowieścią, które pobudzają wyobraźnię i
jednoczą ludzi. Uczestnictwo w konkursie to także szansa
na wypromowanie walorów przyrodniczych, turystycznych
i kulturowych swojego miejsca zamieszkania czy regionu. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w
międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku.
Statuetkę Drzewo Roku otrzyma zgłaszający zwycięskie
drzewo i przedstawiciel władz samorządowych, na których
terenie znajduje się drzewo podczas uroczystej inauguracji
14. edycji Święta Drzewa 10 października 2016 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Konkurs skierowany jest
do osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów
administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot
mieszkańców. Zgłoszenia należy nadsyłać do końca listopada. Więcej informacji, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie www.swietodrzewa.pl.
Więcej informacji: Jolanta Migdał – koordynatorka programu Święto Drzewa Klubu Gaja, tel. 609 495 871.
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SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Sprzedam dom wraz
z garażem i budynkiem
gospodarczym
oraz działkę 70 arów
w woj. podkarpackim
koło Jarosławia
tel. 503 624 216
po godz. 17.00

REKLAMUJ

się

w 7dniach

tel. 536 530 905

CZWARTEK
19.11.2015
08.01.2015
czwartek

region częstochowski
ZW

s

La

Las

Las

9 11
La
s

spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i

apraszamy
nazwiązanych
czwarty odcinek
naszego
ekologicznego
cyklu
dotyczącego
ekoturystyki.
Sprawdziliśmy
jużnaszego
m.in. tygodnika,
skąd się
zagadnień
z rozsądnym
korzystaniem
z darów natury.
Artykuły
o tej tematyce
pojawiać się będą
co drugie wydanie
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
wzięła,
jakie są jej cele i zadania, omówiliśmy konkretne formy podróżowania i spędzania czasu wolnego w jej ramach.
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
Tym razem
sprawdzamy
infrastrukturę
ekoturystyczną.
nielegalnej
działalności
w lasach,
czyli kłusownictwu
i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżemy przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Infrastruktura turystyki ekologicznej

Niewykorzystywany
potencjał

większe są wymagania co infrastruktury ekoturystycznej.

na wieś wypełnione spacerami
po lesie, ale także mnóstwo bardziej wyszukanych form wypoEkoturystyka to kierunek rozJedna z moich doktorantek
– Wydaje
się, że wiemy posłużę się przykładem.
Nanam
infrastrukturę
czynku, pozwalających
przeżyć pytała o te stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
jak ważnyturystyki
jest dla nas ekologicznej
wszyst- funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za- musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
wijający się bardzo dynamicznie.
niezapomnianą wakacyjną przykich las. Nie zdajemy sobie jed- pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst- do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
Przypomnijmy – turystyka ekologodę. Niewiedzę widać także w
składają się:
jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
giczna zakłada świadomość nak
eko-sprawy z tego, jak wiele on kim o grzybach,
ofercie turystycznej, która bywa
baza
noclegowa
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza- Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wymaby
funkcjiu
i jak
złożona
jest jego– kwatery
logiczną turysty. Chodzi o to,
Biura ogranipisały, ze źle
las skonstruowana.
redukuje ilość dwutlenku
węgla w atmosfe- miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
rola – mówimiejscowej
prof. Andrzejludności,
Grzy- wy
małe
podróżując nie zakłócać rozwoju
czają
ekoturystykę
do zwykłych
rze,
albo
że
wpływa
na
obniżenie
wahań
temperatury.
Posłuwacz,
Przewodniczący
Zarządu
eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
pensjonaty,
schroniska
przyrody i swoim zachowaniem
wycieczek przyrodniczych.
Chwygiwały
się
ekologicznymi
terminami
i
sformułowaniami,
ale
Głównego
Polskiego
Towarzymoże mieć jakieś negatywne skutki?
u
baza
gastronomiczna
nie przyczyniać się do jej degradatliwego hasła
„ekoturystyka”
niewpodały informacji,
które mają
dzieciaki ze nie
wsi. Te z miast
stwa Leśnego,
którego poproJedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
–
regionalne
potrawy
cji. Najprościej mówiąc, ekoturtynp.żeszlaki
wiedzą
że las wykorzystują
jest, ale widać także
niestety,
rzadkotuw nim bywają.
siliśmy o przybliżenie
Czytelnifanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
miejscowych
karczmach
itp.
styka to taki rodzaj wczasowania,
rystyczne,
marnując
samym
Opinie są więc
różne i lasy
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Przez ostatnie cztery miesiące prezentowaliśmy na łamach tygodnika
„7 dni” najlepsze naszym zdaniem
projekty zrealizowane w ramach
Konkursów Grantowych organizowanych corocznie przez Fundację
CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Teraz
pora na podsumowanie.

OWOCE WSPARCIA – PODSUMOWANIE
K

onkursy
Grantowe Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizowane
są corocznie, a o dotacje mogą ubiegać
się wszystkie organizacje pozarządowe i
jednostki oświatowe
działające w miejscowościach, w których
firma CEMEX prowadzi

działalność biznesową. Fundacja wspiera
szczególnie projekty z
zakresu edukacji, kultury, sportu, ekologii
i szeroko rozumianych
programów obywatelskich, a jej działalność
jest częścią globalnej
strategii firmy i koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Pełna lista wyróżnionych projektów:
NAZWA PROJEKTU

REALIZACJA

KRÓTKI OPIS

„Przyrodnicza ścieżka
edukacyjna na terenie
nieczynnej kopalni
Lipówka”

Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony
Ptaków

W ramach projektu przygotowano tablice
edukacyjne oprowadzające po ścieżce
przyrodniczej powstałej na terenie
nieczynnej kopalni „Lipówka” w
Rudnikach.

„Poznaj z bliska złe strony
nielegalnego wysypiska”

Stowarzyszenie
„SOPEL”

Cykl warsztatów ekologicznych dla
uczniów szkół z terenu gmin Mstów i
Rędziny. Wzięło w nich udział 17 grup
uczestników – łącznie 504 osoby.

„VI Rodzinny Rajd
Rowerowy” w Rudnikach

Gimnazjum nr 2 w
Zespole Szkolno Przedszkolnym im.
Jana Pawła II w
Rudnikach

Integracyjny rajd rowerowy, którego
trasa wiodła m.in. przez Rudniki,
Borowno, Kościelec, Mariankę Rędzińską,
Rudniki. W sumie pokonano 22
kilometry. Rajdy rowerowe wpisały się na
stałe w kalendarz imprez tego regionu.

„Dzieci rozdzielają śmieci”

Fundacja 7 dni

Ekologiczna edukacja w formie zabawy.
Przygotowano książeczkę w formie bajki
- opowiadania, która przedstawia
przygody chłopca o imieniu Dadzik, który
wychodząc ze szkoły wyrzuca na chodnik
papierek po batoniku, który wcześniej
zjadł. Książeczka podbiła serca młodych
czytelników.

„Jesteśmy małą cząstką
przyrody”

Stowarzyszenie „Dar
Serca”

Warsztaty ekologiczne. Całe
przedsięwzięcie podzielono na kilka
etapów: były wyjazdy do Mirowa,
Olsztyna, warsztaty plastyczne, próby
teatralne i premiera spektaklu
poruszającego problematykę
ekologiczną.

„Promocja walorów
turystycznych rzeki Warty
na terenie Gminy Mstów”

Ludowy Klub Sportowy Mstów zapracował na miano kajakowej
Warta Mstów
stolicy regionu. Ten projekt tylko się ku
temu przyczynił – dzięki wsparciu
finansowemu zakupiono osiem kajaków,
które wykorzystano m.in. do
dwukrotnego oczyszczania rzeki Warty i
które służą do organizacji spływów
rekreacyjnych.

„Chełmianie trzeźwi i
bezpieczni na drogach”

Stowarzyszenie
Automobilklub
Chełmski

„Żywioły życia: ZIEMIA –
WODA – POWIETRZE OGIEŃ”

C

o zrobić, aby otrzymać wsparcie finansowe
projektu?
Jak czytamy na stronie
internetowej fundacji
– budujemyprzyszlosc.
org.pl, najważniejszy
jest dobry, ciekawy
pomysł! Już na etapie
zbierania
wniosków
zadbano o to, by organizacje starające się
o Grant miały zapewnione pełne wsparcie
merytoryczne i techniczne, dzięki któremu bez przeszkód
mogą skupić się na
przedstawieniu swojej koncepcji. Konkurs rozpisywany jest
na początku każdego
roku kalendarzowego, a nabór wniosków
odbywa się drogą
elektroniczną.

W

latach 2009-2014
Fundacja CEMEX
„Budujemy Przyszłość”
wsparła finansowo już
154 inicjatywy, przy
realizacji których zaangażowane były 63
organizacje. My wybraliśmy osiem – naszym
zdaniem najlepszych –
projektów zrealizowanych w ramach Konkursów Grantowych.
Warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Stowarzyszezukając najcie- nie „Dar Serca”
kawszych przedsięwzięć skupiliśmy
się przede wszystkim na tych zrealizowanych na terenie naszego regionu
i przez częstochowskie
organizacje,
ale nie tylko, bo w
naszym zestawieniu
znalazł się też m.in.
projekt z Chełma.

S

Poprzez projekt powiedziano STOP
pijanym kierowcom. Przeprowadzono
interdyscyplinarne działania m.in. akcję
„Zaimponuj rozwagą – nie bądź
drogowym idiotą!”, która zakrzewiła
wśród mieszkańców Chełma i okolic
modę na bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z dróg.

Salezjański Ośrodek
Cykl czterech trzydniowych warsztatów
Wychowania i Animacji ekologicznych: filmowych, plastycznych,
„SOWA”
teatralnych, muzycznych. Zwieńczeniem
była proekologiczna Gala „Żywioły życia”.

Rajd rowerowy w Rudnikach wpisał się na stałe w kalendarz imprez tego regionu
Przygody Dadzika podbiły serca
młodych czytelników

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała
z myślą o inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji,
sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach,
w których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX
– cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji jest częścią globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch filarach:
corocznych konkursach grantowych dla organizacji
pozarządowych i szkół oraz konkursach dla wolontariuszy CEMEX.
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SPORTOWE PODSUMOWANIE TYGODNIA
Raków zdobył
twierdzę Kołobrzeg
Nie przestaje pozytywnie zaskakiwać częstochowski Raków dowodzony przez trenerski duet Krzysztof
Kołaczyk – Przemysław Cecherz.
Nikt już chyba nie ma wątpliwości,
że zmiany w sztabie szkoleniowym
wyszły drużynie Rakowa na dobre. Częstochowianie po odejściu
Mroczkowskiego rozegrali już sześć
ligowych meczów i... nie przegrali
żadnego z nich!
O ile jeszcze zwycięstwa w spotkaniach z okupującymi dolne rejony
tabeli Energetykiem ROW Rybnik,
Błękitnymi Stargard Szczeciński,
Gryfem Wejherowo i Legionovią
Legionowo można było zakładać
przed ich rozpoczęciem, to już ostatnia wyjazdowa wygrana z Kotwicą
budzi uznanie.
Przed przyjazdem częstochowian,
Kołobrzeg był bowiem twierdzą,
której w tym sezonie nie zdołała podbić jeszcze żadna II-ligowa
drużyna. Piłkarzom Rakowa po
szalonym meczu ta sztuka się udała. Po 40 minutach RKS prowadził
3:0, ale gospodarze jeszcze przed
przerwą zdobyli dwie bramki, a zaraz po zmianie stron wyrównali na
3:3. Później samobójcze trafienie
zaliczył piłkarz Kotwicy, a w sa-

Kibice Rakowa w Kołobrzegu / fot. M. Siewior
mej końcówce meczu piątego gola
dla Rakowa zdobył kapitan Adrian
Klepczyński. Na dwie kolejki przed
końcem pierwszej części sezonu Raków w tabeli jest drugi, imponując
przede wszystkim w ofensywie –
jest jedynym zespołem w stawce,
który zdobył już ponad 30 goli.

Skra zakończyła rundę
Piłkarze Skry Częstochowa porażką 0:2 z Odrą Opole zakończyli
zmagania w rundzie jesiennej III ligi
opolsko-śląskiej. Częstochowianie
nie mają się jednak czego wstydzić,
bo po pierwsze przy Odrze, która w
ekstraklasie w spędziła 22 sezony,

są piłkarskim „kopciuszkiem”, a po
drugie podopieczni trenera Jakuba Dziółki swoje cele zrealizowali. Skra w 15 meczach zdobyła 23
punkty, co dało jej szóste miejsce
w tabeli po pierwszej części sezonu,
co jest bardzo dobrą pozycją przed
rundą rewanżową.
W klubie z Loretańskiej zima nie
będzie jednak spokojnym okresem,
a raczej czasem wytężonej pracy.
A to dlatego, że w tym sezonie z III
ligi spadnie ponad połowa drużyn.
Działacze i sztab szkoleniowy Skry
chcą sprowadzić kogoś, kto zapewni
gole, bo to właśnie ich zdobywanie

jest największym mankamentem
Skry (13 bramek strzelonych w 15
meczach). Nawet wynik spotkania
z Odrą Opole mógłby być zupełnie inny, gdyby w pierwszej połowie Karol Tomczyk i Artur Kierat
wykorzystali sytuacje sam na sam
z bramkarzem rywali.

przez młodego trenera i budowana
od kompletnych podstaw drużyna
AZS-u Częstochowa będzie postrachem Plus Ligi? Czy może fanów
siatkówki ze „świętego” miasta
czeka kolejny sezon pełen rozczarowań? Nie chcę być złym prorokiem,
ale...”

AZS wciąż bez
wygranej

Włókniarz buduje
drużynę

Po czterech kolejkach siatkarskiej
Plus Ligi, AZS Częstochowa jest
jednym z czterech zespołów, które
nie wygrały jeszcze żadnego spotkania. Kalendarz spotkań na początku
sezonu nie rozpieszcza jednak siatkarzy z Częstochowy, którzy grali
już m.in. z mistrzem i wicemistrzem
Polski. Podopieczni Michała Bąkiewicza przegrali kolejno z Resovią
Rzeszów (1:3), Cuprum Lubin (2:3),
Treflem Gdańsk (1:3) i ostatnio
z Czarnymi Radom (0:3). W najbliższej kolejce znów o punkty nie będzie łatwo. Akademicy zmierzą się
bowiem na wyjeździe z występującą
w Lidze Mistrzów Skrą Bełchatów.
Częstochowianom z pewnością
nie pomaga fakt, że już w drugim
meczu sezonu kontuzji doznał brazylijski atakujący AZS-u Felipe
Airton Bandero, który miał być jednym z liderów zespołu. Przed sezonem pisaliśmy: „Czy prowadzona

W sezonie 2016 Włókniarz Częstochowa ma powrócić na żużlową
mapę Polski. „Lwy” muszą zaczynać praktycznie od zera. Działacze
rozpoczęli już przygotowania do sezonu – kompletowane są dokumenty licencyjne, trwają poszukiwania
sponsorów, a sztab szkoleniowy
buduje kadrę zespołu, który ma wystartować w rozgrywkach Polskiej 2
Ligi Żużlowej. Klub zatrudnił menadżera Michała Finfę, a także zakontraktował już dwóch zawodników –
doświadczonego Duńczyka Nicolaia
Klindta i 22-letniego Szweda Jacoba
Thorssella. Celem Włókniarza będzie z pewnością szybki awans, ale
na ten moment trudno przewidzieć
jaki kształt przyjmą rozgrywki II
ligi. W minionym sezonie udział
w nich wzięło jedynie pięć drużyn
i odbyło się tylko osiem kolejek. Teraz może być jeszcze mniej.
Mateusz Strączyński

Zakończenie sezonu
spinningowego PORAJ 2015
10 w skali beauforta...
fale jak na morzu,
temperatura jak
na zawodach podlodowych a wiatr jak
na regatach.
Tak było na Grand
Prix, zawodach
kończących sezon
spinningowy 2015 r.
w Kole PZW Okoń-Dospel na zbiorniku
w Poraju.
Choć aura była mroźno-zimowo-wietrzna to nastroje uczestników „uczty dla spinningisty” były
gorące, a walka zacięta do samego końca. W kość dostali wszyscy
nie tylko zawodnicy, ale również
i sędziowie dotrzymujący kroku
zawodnikom na olbrzymich falach. Jeden szczupak, dwa bolenie i aż trzydzieści cztery okonie
to „dorobek” 27 wędkarzy biorących udział w ostatniej w tym
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sezonie odsłonie spinningowego
show. Przez 5 godzin zmagań z
wiatrem, zimnem i falami wszyscy bez wyjątku walczyli dzielnie,
ale... „Król mógł być tylko jeden”. Został nim Piotr Trusewicz
z wynikiem 1.380 pkt. (przy tak
niesprzyjających warunkach to
prawdziwy wyczyn). Odrobinę
niżej z wynikiem 1.040 pkt. uplasował się Adam Gajowiec, otwierając tym samym listę bardzo

wysoko sklasyfikowanych kolegów z zaprzyjaźnionego Zagłębia
Dąbrowskiego. Na najniższym
stopniu podium (znów Zagłębie)
z sumą 950 pkt. stanął Mariusz
Kiser. Na miejsce czwarte wskoczył Janusz Kryza (Zagłębie), a na
pozycji piatej uplasował się Zbigniew Sobierajski. Pomimo sporej odległości, w jakiej mieszkają
od siebie zawodnicy, wszyscy oni
wspólnie „walczą” w barwach
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najliczniejszego w Okręgu Częstochowskim Koła Okoń-Dospel.
Po tych ekstremalnych przeżyciach na wodzie i bezpiecznym
powrocie, na wszystkich czekał
uśmiechnięty gospodarz Koła
z przepysznym gorącym daniem
(zupa gulaszowa). Wszystkim posiłek zjedzony wspólnie z kolegami po kiju, smakował wybornie.
Tekst i zdjęcia:
Sławomir Bednarek
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